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االربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ متفوقو الثانوية.. املثابرة طريق التميز

أوائل الثانوية العامة لـ «األنباء»: باجلد واالجتهاد نحقق املراد
«من جد وجد ومن سار على الدرب وصل»، نعم فاالجتهاد واملثابرة 
ثمار ال يعرف طعمها اال من تعب وسهر الليالي في سبيل إنضاج الزرع 
والفرح يوم احلصاد، وهذا ما حتقق مع الطلبة املتفوقني والناجحني في 
الثانوية العامة بقسميها العلمي واألدبي واملعهد الديني والتربية اخلاصة 

لهذا العام الدراسي.
وتقديرا لهم وتشجيعا على استمرار التفوق واملثابرة استضافت «األنباء» 
وتواصلت هاتفيا مع عدد من الطلبة األوائل واملتفوقني الذين عبروا عن 

ســعادتهم بالنجاح واحلصول على هذه النسب املرتفعة، متقدمني ببالغ 
الشكر والتقدير ألسرهم على ما قدموه لهم من توفير األجواء املناسبة 
للدراسة، وكذلك جميع معلميهم ومعلماتهم وإدارات املدارس التي أمضوا 
فيها سنوات من التعلم وحصد املعرفة والذين لم يبخلوا عليهم بشيء 

في سبيل الوصول إلى هذه النتائج املشرفة.
وحتدث الطلبة املتفوقون عن ظروف الدراسة والتحديات التي واجهتهم 
وكيفية جتاوزهــا، إضافة إلى رغباتهم الدراســية والتخصصات التي 

يطمحون إليها خالل مسيرتهم اجلامعية وحياتهم املقبلة، مقدمني بعض 
النصائح لزمالئهم وزميالتهم فــي املرحلة الثانوية، مؤكدين ان تنظيم 
الوقت والدراسة املنتظمة منذ بداية العام الدراسي والتواصل مع املدرسني 
والسؤال عن أي معلومة يشوبها الغموض أو عدم الوضوح وغير ذلك، 
من أهم عوامل النجاح، متمنني مواصلة النجاح والتميز في مســيرتهم 
اجلامعية وحياتهم العلمية والعمليــة وحتقيق ما يطمحون إليه خلدمة 

أنفسهم أوطانهم.

أكدوا أن تنظيم الوقت والدراسة املستمرة منذ بداية العام من أهم عوامل النجاح والتفوق

عبداهللا يوسف الداالتي 
٩٩٫٩٪ لـ «األنباء»: أنوي 
دراسة الطب في األردن

سما فوزي احلبال ٩٧٫١٥٪: 
شكرًا لوالدّي ومعلماتي

أشاد الطالب عبداهللا يوسف الداالتي (سوري) احلاصل 
على نســبة ٩٩٫٩٠٪ القســم العلمي من مدرسة اجلميل 
األهليــة بالتنظيم املميز لالختبــارات. وعن تفوقه قال 
لـ«األنباء»: جناحي هذا ســببه التوفيق من اهللا والدور 
األكبر للوالد والوالدة في 
تهيئة األجواء املناســبة 
للدراسة إضافة إلى جهدي 
ومتابعتــي للدروس من 
بدايــة العــام الدراســي، 
مشــيرا إلى أن مــن اهم 
العوامل املؤثرة في النجاح 
تنظيــم الوقت وتخفيف 
التوتر وممارسة الرياضة، 
أما أبرز التحديات فكانت 
رمضــان  شــهر  دوام 
والصيام لساعات طويلة 
ورهبة االختبارات، لكن 
كل ذلك مت جتاوزه بفضل 
اهللا ثــم بنصائح والدي 
واملعلمني وبحرصي على 
املثابرة واالجتهاد، مشيرا 
إلى أن االختبارات كانت 
جميعهــا فــي مســتوى 
الطالب وجميــع األفكار 
كانت مشروحة وواضحة.  وأضاف عبداهللا: نصيحتي 
للطالب املقبلــني على الثانوية ضــرورة تنظيم الوقت 
وممارســة الرياضة مبختلــف أشــكالها والتخفيف من 
الضغط النفسي والتوتر للمساعدة على التركيز بشكل 
أفضل. وعن إكمال دراسته قال: ان شاء اهللا تعالى أنوي 
دراسة الطب البشري في اجلامعة األردنية الهاشمية وأكمل 
االختصاص في الواليات املتحدة األميركية، متوجها بالشكر 
إلى الكويت، داعيا اهللا تعالى أن يحفظها من كل مكروه.

ما أروع فرحة التفوق وحصد ثمار اجلد واالجتهاد، 
وهذا ما شــعرت به الطالبة املتفوقة ســما فوزي فتحي 
احلبال احلاصلة على نسبة ٩٧٫١٥٪: ثانوية السفر األهلية 
للبنات - املشــتركة، والتي عبرت عن فرحتها بتوجيه 
الشكر بعد احلمد هللا حتى يبلغ احلمد منتهاه إلى والدها 
ووالدتها على وجودهما معها في كل خطوة خطتها منذ 
بداية دراستها حتى وصولها لهذه النتيجة التي تتمنى أن 
تكون قد أسعدتهما بها، كما شكرت سما جميع معلماتها 
وإدارة مدرستها كذلك على اجلهود الكبيرة والتعب مع 
الطالبات خالل العام الدراسي وتقدمي النصح واإلرشاد لهن.

وأكدت سما أنها ستتابع دراستها اجلامعية وستستمر 
باالجتهاد والتفــوق للوصول إلى أعلى املراتب العلمية 
بــإذن اهللا تعالى، وســتعمل دائما على إســعاد والديها 

سما فوزي فتحي احلبالوبأنها ستجعلهما فخورين بها دائما.

رنا علي السيد األولى علمي ١٠٠٪ لـ «األنباء»: 
سأدرس الطب البشري تخصص «جلدية»

أهدت الطالبة احلاصلة 
على املركز األول بنســبة 
١٠٠٪ فــي القســم العلمي 
رنا علي السيد من مدرسة 
اجليــل اجلديــد األهليــة 
تفوقها وجناحها إلى أهلها 
وأصدقائهــا  ومعلماتهــا 
لدعمهــم املتواصل وكانت 
بهــا مســاوية  فرحتهــم 

لفرحتها بهذه النسبة.
وقالت رنا لـ «األنباء»: ال 
أنسى دور مدرستي وإدارتها 
وجميع معلماتي الالتي كان 

لهن الفضل الكبير في جناحي وزميالتي، 
مشيرة إلى أن اجلد واالجتهاد والدراسة من 
بداية العام كانت من أهم أســباب التفوق، 
إضافة إلى االبتعــاد عن التوتر وضرورة 
تفريغ الطاقة السلبية ودعم األهل وتوفير 

األجواء املناسبة للدراسة.
وبالنسبة للتحديات التي واجهت رنا، 
أوضحت أن االختبارات القصيرة خالل شهر 
رمضان كانت صعبة بسبب الشعور بضيق 

الوقت، أما اختبارات نهاية 
العــام فكانت باملســتوى 
العادي وهي مناسبة للطلبة 
على اختالف مستوياتهم، 
وبعضهــا كانت مباشــرة 
والبعض اآلخر كان بشكل 
مبطن ومعقد كمادة الكيمياء 
لكن مــع التركيــز ميكننا 
جتاوز جميع الصعوبات.

ونصحت رنا زميالتها 
املقبــالت علــى الثانويــة 
العامة بحســن الظن باهللا 
تعالى واالجتهاد واملثابرة 
والتركيز، مشيرة إلى أنها ترغب مبواصلة 
دراستها اجلامعية وااللتحاق بكلية الطب 
البشــري لتتخصص باجللدية ملســاعدة 

املرضى خصوصا الفقراء منهم.
وتوجهــت رنــا بالشــكر إلــى الكويت 
احلبيبة التي درســت فيهــا طوال ١٢ عاما 
وكانت مبنزلة وطنها الثاني، كما شــكرت 
أســرتها ومعلماتها وكل من قدم لها الدعم 

والتشجيع خالل مسيرتها الدراسية.

رنا علي السيد

رنا علي السيد مع والدتها وشقيقتها

محمود إبراهيم عبد الباقي ١٠٠٪ علمي 
لـ «األنباء»: طموحي «هندسة الكمبيوتر»

وباملذاكرة واملتابعة طوال العام اســتطاع 
ان يتجــاوز هذا االختبارات وحتقيق هذه 
النسبة. ووجه محمود نصيحة لزمالئه في 
املرحلة الثانوية، قائال: أنصحهم بالتوكل 
على اهللا ثــم اجلد واالجتهــاد واالصرار، 
واذا واجهوا أي صعوبة يجب عليهم عدم 
االستسالم وليس هناك شيء مستحيل مع 
املثابرة والعمل، موضحا أنه كان يتوقع هذه 
النسبة وبفضل اهللا ثم فضل أهلي وإدارة 
مدرستي واجتهادي حصلت عليها، معبرا 
عن رغبته فــي إكمال دراســته اجلامعية 

وااللتحاق بكلية الهندسة «كمبيوتر».
إلى من تهدي جناحك؟

 أهــدي جناحــي هذا الى بلــدي االردن 
وبلدي الثاني الكويت الذي وفر لي جميع 
العوامل التي ســاعدتني على هذا النجاح 

وألسرتي ومدرستي.

أهــدى الطالب املتفوق محمود إبراهيم 
عبدالباقي من مدرسة النجاة األهلية الثانوية 
بنني واحلاصل على نسبة ١٠٠٪ جناحه الى 
والديه، قائال: لقد ســاعدني والداي ووقفا 
بجانبي منذ بداية التحاقي باملدرسة حتى 

وصلت لهذا النجاح.
وبالنسبة للعوامل املساعدة على التفوق، 
قال محمود: ال أنســى مســاعدة الوالدين 
وحرصهما على توفيــر جميع املتطلبات 
الالزمة واملكان املناســب للدراســة، واوال 
وأخيرا يعود ذلك للتوكل على اهللا سبحانه 

وتعالى.
وعــن أبرز التحديات التي واجهته هذا 
العام، أشار إلى أنه وهللا احلمد التحديات 
كانت بســيطة جدا، وباملذاكــرة اوال بأول 
استطاع ان يتجاوز جميع العوائق، وعموما 
كانــت االختبارات متوســطة الســهولة، 

محمود إبراهيم عبدالباقي ووالده محمود عبدالباقي

مسك عبدالرحمن احلداد: 
التوفيق من اهللا ثم دعم أسرتي 

وسأدرس علم االجتماع
«هذا مــن فضل ربي» هكذا قالــت الطالبة املتفوقة 
مســك عبدالرحمن جمال احلداد احلاصلة على نســبة 
٩٣٫٧٥٪ فــي القســم األدبي من ثانويــة العصماء بنت 
احلارث للبنــات، والتي اكــدت ان توفيق رب العاملني 
ودعم اسرتها كان لهما االثر االكبر في تفوقها وحصولها 

على هذه النتيجة بفضل اهللا.
وأشارت الطالبة الكويتية مسك احلداد الى ان تنظيم 
الوقت واملذاكرة بانتظام من بداية العام الدراسي من اهم 
اسباب التفوق بإذن اهللا. وأشارت مسك الى انها تأمل 
في ان تكمل دراستها اجلامعية تخصص علم االجتماع 
بجامعة الكويت، داعية اهللا عز وجل ان يوفقها ويوفق 
جميع زمالئها في حتقيق مســتقبل مشرق زاهر بإذن 
اهللا تعالى وان يحفظ رب العاملني بلدنا احلبيب الكويت 
وان يظل واحة امن وأمان وازدهار بفضل اهللا، واعدة 
باســتمرار املثابرة وبذل اجلهد في مسيرتها الدراسية 

والعلمية.

عبداهللا يوسف الداالتي

نانسي أمين أحمد عبدالعال 
٩٧٫٨٩٪: أنصح الطلبة باالبتعاد 

عن التوتر وباجلد واملثابرة
أكدت الطالبة املتفوقة 
نانسي أمين أحمد عبدالعال 
٩٧٫٨٩٪ من طالبات ثانوية 
الســفر األهلية للبنات - 
املشــتركة أهميــة تنظيم 
الوقت واالجتهاد من بداية 
العام الدراسي، والتواصل 
الدائم مــع املعلمات خالل 
الواجبات  الشــرح وحــل 

املدرسية.
نانســي  ونصحــت 
جميــع زميالتها باالبتعاد 
عن التوتــر والتركيز في 
جميع الفقرات الدراســية 
وبجميع املواد، وعدم إغفال 
أي فقرة وسؤال املعلمات 
عن أي شيء غير واضح.

وقالت نانســي: احلمد 
الــذي بنعمتــه تتــم  هللا 

الصاحلــات، وأشــكر والدتي ووالــدي علــى تعبهما معي 
ووجودهمــا دائمــا إلى جنبي في كل أوقاتي وتشــجيعهما 
لي وتوفير كل احتياجاتي، وأســال اهللا تعالى أن يوفقني 
وأكون مصدر فرحهما دائما وأحقق أحالمهما وأكسب رضى 

اهللا تعالى ورضاهما.

نانسي أمين عبدالعال

ملشاهدة الڤيديو
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مرمي أحمد عبدالعزيز ٩٩٫٢١٪ علمي: 
سألتحق بكلية الطب ألساعد املرضى

عبـــــرت الطالبــــة 
املتفوقــة مــرمي أحمــد 
عبدالعزيــز احلاصلــة 
على نسبة ٩٩٫٢١٪ علمي، 
واألولى على مدرستها 
«التوحيــد اإلســالمي» 
في حولي، عن سعادتها 
بالتفوق والنجاح بهذه 
النسبة املتميزة، متوجهة 
بالشكر لوالديها وأسرتها 
الدائمة  على مساندتهم 
وكذلك جلميع معلماتها 
وإدارة مدرستها وبلدها 
األم مصر وبلدها الثاني 

الكويت.
وقالــت مــرمي إنهــا 

ترغب في متابعة دراستها اجلامعية وااللتحاق 
بكلية الطب البشري، حيث إن هذا حلمها منذ 

الطفولة نظرا لرقي هذه 
املهنة اإلنسانية وما فيها 
من رحمة وتخفيف من 
آالم املرضى ومساعدتهم، 
داعيــة اهللا تعالــى أن 

يوفقها في ذلك.
مــرمي  ونصحــت 
زميالتهــا املقبالت على 
الثانــي  الدراســة فــي 
عشــر بتنظيم أوقاتهن 
واالســتفادة من شــرح 
واملتابعــة  املعلمــات 
والدراسة أوال بأول منذ 
الدراســي  العام  بدايــة 
وسؤال املعلمات عن أي 
شيء صعب أو معلومة 
غير واضحة واالستفادة من نصائحهن حلصد 

الدرجات العالية والنجاح بتفوق.

مرمي أحمد عبدالعزيز مع أسرتها

مرمي أحمد عبدالعزيز

رهف نادر عبدالعزيز ٩٧٪ أدبي: أشكر أهلي 
ومعلماتي وطموحي «اللغات»

توجهت الطالبة املتفوقة 
رهــف نــادر عبدالعزيــز 
احلاصلــة علــى ٩٧٪ أدبي 
من مدرســة النجاة األهلية 
ـ بنــات، بالشــكر لوالديها 
وأسرتها وإلدارة مدرستها 
ومعلماتها حيــث كان لهم 
جميعــا الفضــل بعــد اهللا 
تعالــى بتفوقها وحصولها 

على هذه النسبة.
وأشارت رهف في حديثها 
لـ«األنباء» إلى أهمية توفير 
أسباب الراحة ليتمكن الطلبة 
مــن الدراســة بشــكل جيد 
إضافة إلى الهدوء النفســي 
واألجواء املناسبة التي كان 
لألســرة فيها الدور األول، 
كما أن للجــد واملثابرة من 
بداية العام الدراســي كذلك 
دورا كبيرا في ذلك، وأيضا 
تنظيم الوقت بشكل يومي 
وعدم ترك املواد تتراكم مهما 

والعصبيــة والتوتــر كــي 
ال يفقدوا التركيز وال يضيع 

جهدهم سدى.
أنهــا  رهــف  وبينــت 
ترغب فــي االلتحاق بكلية 
اللغات كي تصبح مترجمة 
العاملية،  للروايات والكتب 

وأنها ستسعى دوما للتفوق 
وحصد النجاح وثمار تعبها 
وتعــب والديها فــي جميع 
املراحــل، متمنيــة النجاح 
والتفوق جلميــع زميالتها 
ولكل املقبلني على الثانوية 

العامة.

رهف نادر عبدالعزيز مع والدها وشقيقتها  رهف نادر عبدالعزيز

كانت الظروف.
وعــــن االختبـــــارات، 
أوضـحـــت أنـهـــا كــــانت 
جيــدة وراعــت مختلــف 
املستويات، مؤكدة أن على 
الطالب أال يضعوا أنفسهم 
حتــت الضغوط النفســية 

مالك هادي العنزي ٩٦٫١٢٪ أدبي: 
التحديات كثيرة وباإلرادة نحقق أهدافنا

أبدت الطالبــة مالك هادي 
العنزي احلاصلة على نســبة 
٩٦٫١٢ أدبي في مدرسة الرجاء 
الثانويــة ســعادتها الغامــرة 
بتفوقهــا فــي الثانوية العامة 
في اتصال هاتفي مع «األنباء» 
من تونس، حيث تشــارك مع 
منتخبنا الوطني أللعاب القوى 
للمعاقــني في ملتقــى تونس 
الكبــرى  ـ اجلائــزة  الدولــي 
أللعاب القوى، وأهدت تفوقها 
الكويت قيادة وحكومة وشعبا 
وأســرتها، وقالت «فرحتي ال 
توصف بالنجاح، وألف مبروك 
جلميــع اخلريجــني، والقادم 

أفضل إن شاء اهللا».
وذكرت بطلة الكويت والقارة 
اآلسيوية في كرة الطاولة مالك 

العنزي أن األســرة واملدرسة كانتا من أهم العناصر وراء 
تفوقها، مضيفة «حرصت على التوفيق بني املدرسة والنادي، 
واملذاكرة اليومية واملراجعة مع املدرسات الفاضالت أوال 
بــأول»، الفتة إلــى أن التحديات كثيرة في طريق تفوقها، 
ولعل أبرزها املشــاركات اخلارجية مــع منتخب الكويت 

للمعاقــني، واحملافظــة علــى 
التركيز املطلوب أثناء املذاكرة، 
والتغلب على الشعور بامللل أو 
اإلرهاق اليومي. وأكدت مالك 
العنزي أن اختبــارات األدبي 
جاءت وفق املتوقع، ومن املنهج 
املدرســي، وقالــت «حرصــت 
مدرسة الرجاء الثانوية بنات 
بقيادة مديرة املدرسة الفاضلة 
منى بوحمد، على توفير أجواء 
مثالية سواء قبل االختبارات 
مــن خــالل حصــص التقوية 
املكثفــة، أو أثناء االختبارات، 
حيث توافرت بيئة منوذجية 
لإلجابة والتركيز»، وأشــارت 
إلــى أنه ال يوجــد صعب أمام 
أي طالب يســعى إلى التفوق، 
وباإلرادة والتصميم نصل إلى 
ما نريده ونحقق أهدافنا. وذكرت الطالبة مالك أنها تتمنى 
االلتحــاق بكليــة اآلداب فــي جامعة الكويت قســم اللغة 
العربية، لكي تعود معلمة إلى املدرســة التي طاملا نشأت 
بني جدرانها منذ الصف األول االبتدائي حتى تخرجها من 

الثانوية العامة.

تشارك مع منتخبنا الوطني أللعاب القوى للمعاقني في ملتقى تونس الدولي

املتفوقة مالك هادي العنزي

عال السيد أحمد ٩٩٫٤٦٪ علمي: 
االختبارات متوسطة وطموحي «الطب»

أهدت الطالبة عال السيد 
أحمد (مصرية) واحلاصلة 
على نسبة ٩٩٫٤٦ ٪ القسم 
العلمي من مدرسة اجليل 
اجلديــد الثانويــة للبنات 
تفوقها الى والدها ووالدتها 
وباالخــص  والخوانهــا 
اختها التي تكبرها بســنة 
واحدة، وكذلك الى معلماتها 

وصديقاتها.
وعند ســؤال «األنباء» 
لعــال عــن أبــرز املعوقات 
والتحديات التي واجهتها، 

هذا العام قالت: األمور كانت ميسرة ولم أجد 
أي صعوبات كبيرة وكانت االجواء مهيأة 
جدا ومناسبة للدراسة والتفوق خصوصا 
مع تنظيم الوقت واالجتهاد بشكل مستمر.

وأشارت إلى أن االختبارات النهائية لهذا 
العام كانت بني الصعب واملتوســط ولكن 
مع املذاكرة والتركيز استطعت اجتياز ذلك 
وهللا احلمد، كما كان للمعلمات دور كبير 
في تذليل الصعوبات خالل العام الدراسي 
من خالل الشرح املبسط واالجابة عن جميع 

األسئلة واالستفسارات.
وعــن النصيحــة التي 
تقدمها الى الطلبة املقبلني 
علــى الثانويــة العامة في 
القادمــة، قالــت  االعــوام 
عال: أوال عليكم االستعانة 
باهللا تعالى في كل األمور 
ومذاكرة الدروس أوال بأول 
مع العمل اجلاد واملستمر 
واملثابرة ومتابعة الشرح 
وحل الواجبات املدرســية 
وسؤال املعلمني واملعلمات 
عن أي شيء صعب أو غير 
واضح في وقته وعدم تأجيل الدراسة ألي 
سبب كان. وأوضحت أنها تنوي االلتحاق 
بإحدى كليات الطب البشــري ولكنني لم 
أســتقر على أي تخصص بالطب الى هذه 
اللحظة. وقالت عال: أوال الشكر هللا وأشكر 
عائلتي على الدعم الذي قدمته لي طول فترة 
االختبارات في سبيل تهيئة اجلو املناسب 
وإلى بلدي الثانــي الكويت احلبيبة التي 
وفرت لي كل شــيء وإلــى وطني احلبيب 

جمهورية مصر العربية.

عال السيد أحمد

عال السيد أحمد مع أسرتها في لقطة تذكارية في «األنباء»  

تاال سامر صعب ٩٩٫٤٢٪ علمي: 
اإلصرار واالجتهاد سر التفوق 

وطموحي «الطب»

عبرت الطالبة املتفوقة في القسم العلمي واحلاصلة على 
نســبة ٩٩٫٤٢٪ تاال سامر صعب، عن سعادتها بحصد هذه 
النتيجة املتميــزة والتي جاءت بعد جهد ومثابرة واجتهاد 

منها طوال العام الدراسي.
وتوجهت تاال بالشكر إلى والدتها ووالدها وجميع معلماتها 
في مدرسة فجر الصباح الثانوية للبنات - املشتركة وإلدارة 
املدرسة املتميزة على ما قدموه لها من دعم ومتابعة خالل 
سنوات دراستها، مشيرة إلى أنها كانت حريصة دائما على 
الدراســة أوال بــأول ومنــذ بداية العام الدراســي كما كانت 
تنظم وقتها بشــكل يتناســب مع كل مادة دراسية، وتتابع 
الشرح والواجبات املدرسية وتهتم باملواد كاملة ومن دون 

أن تهمل أي فقرة.
وأوضحــت تاال أنها كانت تواجــه التحديات والصعاب 
باجلد واملثابرة واليقني بأنها تستطيع احلصول على نسبة 
عالية وهذا ما حتقق لها، مشيرة إلى أنها ترغب في متابعة 
دراستها اجلامعة وااللتحاق بكلية الطب البشري والتخصص 

بأمراض النساء والوالدة ملساعدة في تخفيف اآلالم.
وتوجهت تاال بالشــكر والتقدير إلى أسرتها ومعلماتها، 
ناصحة زميالتها املقبالت علــى الثانوية العامة باالجتهاد 
وتنظيم الوقت واالبتعاد عن التوتر والتأكد من أنهن قادرات 
على التفوق وبجميع املواد الدراسية إذا ما تسلحن باإلصرار 

والعزمية على التميز والتفوق.

تاال سامر صعب مع والدتها

فريق 
العمل

حترير: أسامة أبوالسعود - أسامة دياب ـ عاطف رمضان ـ محمد راتب 

ندى أبوالنصر - محمد الدشيش 

تصوير: محمد هاشم ـ قاسم باشا

أبو عيدة تفوق في «الشاهني»
أهــدى الطالب املتفــوق عبدالرحمن نضال 
أبوعيدة من مدرسة الشاهني الثانوية جناحه 
إلى والديه ومعلميه، مؤكدا العزم على مواصلة 

درب التفوق والنجاح في حياته اجلامعية.
ولفــت أبوعيدة إلــى أن االمتحانات جاءت 
هذا العام في مستوى الطالب املتوسط، متقدما 
بالشكر إلى كل من ساهم في جناحه من األهل 
واملعلمني، ناصحا الطالب املقبلني على الثانوية 
بالدراســة منذ بداية العام ومراجعة الدروس 

عبدالرحمن أبوعيدةأوال بأول.


